
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Тенденції розвитку земельного адміністрування» 

 

2. Код:  

 

3. Тип: варіативна 

 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

 

5. Семестр, в якому викладається: четвертий 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0 

 

7. Лектор (викладач): д.е.н., професор К.А. Мамонов 

 

8. Результати навчання: 

здатність до застосування технологій здійснення земельного адміністрування та 

формування інформаційно-аналітичного забезпечення; вміння обирати, обґрунтовувати 

та використовувати необхідні методи та інформаційні технології для збирання та 

аналізу статистичної інформації щодо земельного адміністрування; вміння визначати 

показники, що використовуються для розвитку земельного адміністрування та 

інтерпретувати отримані результати дослідження; вміння виявляти закономірності та 

основні тенденції територіального розвитку на основі земельного адміністрування. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Моделювання і дослідження складних систем, 

Системний курс геодезії 

 

10. Зміст:  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи земельного адміністрування. 

Зміст та функції земельного адміністрування. Методи і моделі, що застосовуються у 

системі земельного адміністрування в України. 

Змістовий модуль 2. Особливості та практика реалізації земельного адміністрування. 

Міжнародний досвід формування та реалізації земельного адміністрування. 

Особливості впровадження земельного адміністрування в Україні. 

Змістовий модуль 3. Технології здійснення земельного адміністрування. 

Інструменти здійснення земельного адміністрування. Геоінформаційні системи у 

земельному адмініструванні. 

 

11. Форми та методи навчання: Теоретичні, розрахункові і практичні положення 

дисципліни вивчаються аспірантами в процесі роботи над лекційним курсом, 

самостійної роботи з науково-методичною та навчальною літературою, періодичними 

виданнями, матеріалами конференцій. 

 

12. Мова навчання: українська 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline "Trend of progress of the landed 

administration" 

 

2. Code: 

 

3. Type: variative 

 

4. Level: third (educationally-scientific) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: fourth 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5,0 

 

7. Name of lecturer(s): professor K.A. Mamonov 

 

8. Learning outcomes: capacity for application of technologies of realization of the 

landed administration and forming of the research and information providing; ability 

to choose, ground and use necessary methods and information technologies for 

collection and analysis of statistical information of the relatively landed 

administration; ability to determine the indexes used for development of the landed 

administration and to interpret the got results of research; ability to find out 

conformities to law and basic territorial progress trends on the basis of the landed 

administration. 

 

9. Disciplines are based on: Design and research of the difficult systems, System course 

of geodesy 

 

10. Contents: 

Semantic module 1. Theoretical methodical bases of the landed administration. 

Table of contents and functions of the landed administration. Methods and models that 

are used in the system of the landed administration of Ukraine. 

Semantic module 2. Features and practice of realization of the landed administration. 

International experience of forming and realization of the landed administration. Features 

of introduction of the landed administration are in Ukraine. 

Semantic module 3. Technologies of realization of the landed administration. 

Instruments of realization of the landed administration. The geographic information 

systems are in the landed administration. 

 

11. Teaching forms and methods: Theoretical, calculation and practical positions of 

discipline are studied by graduate students in the process of prosecution of lecture 

course, independent work with scientifically-methodical and educational literature, 

magazines, materials of conferences. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Тенденции развития земельного 

администрирования» 

 

2. Код: 

 

3. Тип:  вариативная 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: четвертый 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., профессор К.А. Мамонов 

 

8. Результаты обучения: способность к применению технологий осуществления 

земельного администрирования и формирования информационно-

аналитического обеспечения; умение выбирать, обосновывать и использовать 

необходимые методы и информационные технологии для сбора и анализа 

статистической информации относительно земельного администрирования; 

умение определять показатели, использующиеся для развития земельного 

администрирования и интерпретировать полученные результаты исследования; 

умение обнаруживать закономерности и основные тенденции территориального 

развития на основе земельного администрирования. 

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Моделирование и исследование 

сложных систем, Системный курс геодезии 

 

10. Содержание: 

Смысловой модуль 1. Теоретико-методические основы земельного 

администрирования. 

Содержание и функции земельного администрирования. Методы и модели, 

которые применяются в системе земельного администрирования Украины. 

Смысловой модуль 2. Особенности и практика реализации земельного 

администрирования. 

Международный опыт формирования и реализации земельного 

администрирования. Особенности внедрения земельного администрирования в 

Украине. 

Смысловой модуль 3. Технологии осуществления земельного 

администрирования. 

Инструменты осуществления земельного администрирования. 

Геоинформационные системы в земельном администрировании. 

 

11. Формы и методы обучения: Теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются аспирантами в процессе работы над 

лекционным курсом, самостоятельной работы с научно-методической и 

учебной литературой, периодическими изданиями, материалами конференций. 

 

12. Язык обучения: украинский 


